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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

ΑϋξωνΙ 
•Αρ. | Χωρία Περιγραφή Σχεδίου Ποσόν 
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Κανλι Κιογιού 
'Αληθινού 
Φτερικούδι 
'Αλέκτορα 
Πυρκά Λάρνακος 
Νέον Χωρίον 
Βόνη 
Έπιχώ 
Τραχώνι 
Μττέκιογιου 

: Καντου 
Αυδήμου 
Κάτω Πολεμίδια 
"Ομοδος . . 

Σχέδια Ύδατοτιρομηθείας 

Αρδευτικά "Εργα 

Όλικόν 

£ 
1.500 

450 
2,500 
6.400 
1.000 

6.375 

3,637 

587 

£22.449 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος ό ύττό ίής Βουλής των 
Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί έπεκτάσεο^ς της δικαιοδοσία 
Δικαστηρίων της Δημοκρατίας εις ώρισμένας περιπτώσεις, το κείμενον του 
οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοϋ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου 
της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν Έπίσημον Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 6 τοϋ I960. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί Δικαστηρίων 
(Έπέκτασις της Δικαιοδοσίας) Νόμος τοϋ I960. 

% Έν τω παρόντι νόμω, έκτος εάν εκ τοϋ κειμένου προκύπτη 
άλλη Μννοια— 

«αγωγή» έχει τήν είς τον δρον τοϋτον άποδιδομένην εννοιαν 
Οπό του άρθρου 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου· 

«αδίκημα» σημαίνει αδίκημα επί τη βάσει οιουδήποτε νόμου 
τής Δημοκρατίας ή οίουδήποτε νόμου Ισχύοντος εν ταίς Οπό 
κυριαρχίαν περιοχαΐς των Βάσεων 

Συνοιιτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Κεφ. 8. 
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«βάσις αγωγής» σημαίνει τό γεγονός ή τό σύνολον τών γεγο
νότων ατινα δημιουργούν τό άγώγιμον δικαίωμα, δι* δ φέρεται ή 
αγωγή* 

«δικαστήριον» σημαίνει οιονδήποτε δικαστήριον Ιδρυθέν διά 
νόμου ισχύοντος έν τη Δημοκρατία* 

«Κύπριος» σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας ή πρόσωπον 
δπερ συμφώνως προς τάς ισχύουσας διατάξεις έν σχέσει προς την 
Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας, θα έδικαιοϋτο νά γίνη πολίτης της 
Δημοκρατίας καί περιλαμβάνει πάσαν έταιρείαν, συνεταιρισμόν, 
ένωσιν, σωματεϊον, ίδρυμα ή όργάνωσιν προσώπων μετά ή 
άνευ νομικής προσωπικότητος τών οποίων ή έγγραφη ή ή 
ΐδρυσις' έγένετο έν τη Δημοκρατία* 

«ποινική διαδικασία» έχει την εις τον δρον τοΰτον άποδιδο
κεφ 8. μένην έννοιαν ύπό τοΰ άρθρου 2 τοϋ περί Δικαστηρίων Νόμου

«ύπό κυριαρχίαν περιοχή τών Βάσεων» σημαίνει τήν υπό 
κυριαρχίαν περιοχήν τών Βάσεων τοΰ 'Ακρωτηρίου και τήν υπό 
κυριαρχίαν περιοχήν τών Βάσεων της Δεκέλειας ως αύται ορί
ζονται έν τω αρθρω Ι της Συνθήκης της άφορώσης εις τήν 
Ίδρυσιν της Δημοκρατίας τής Κύπρου της υπογραφείσης έν 
Λευκωσία τη 16η Αύγουστου, I960. 

Κτιέκτααις 3.—(Ι) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως τοϋ περί Δικαστή
της δίκαιη ρ { ω ν Νόμου ή τοΰ Ποινικού Κωδικός έκαστον δικαστήριον έν τη 
δ.κασττ)ρίων. Δημοκρατία, έν τη ενασκήσει τής πολιτικής και ποινικής αυτού 
κεφ. Η. δικαιοδοσίας, θά ε χ η δικαιοδοσίαν όπως έπιλαμβάνηται καί απο

φασίζει επί— 
(α) πάσης αγωγής ής ή βάσις έν ολω ή έν μέρει προέκυψεν 

έντος τών ύπό κυριαρχίαν περιοχών τών Βάσεων καί ής 
άπαντες οι διάδικοι είναι Κύπριοι* 

(β) πάσης ποινικής διαδικασίας ένθα τό αδίκημα διεπράχθη 
εντός τών ύπό κυριαρχίαν περιοχών τών Βάσεων κατά 
Κυπρίου ή έν σχέσει προς Κύπριον καί ό κατηγορούμενος 
είναι Κύπριος. 

(2) 'Επί τώ σκοπώ του καθορισμού τής τοπικής αρμοδιότητος 
τοΰ Δικαστηρίου τό μέρος ένθα ή βάσις τής αγωγής έν δλω ή έν 
μέρει προέκυψεν, ή τό αδίκημα διεπράχθη θεωρείται ως εύρι
σκόμενον εντός τής 'Επαρχίας τής οποίας τό τοιούτον μέρος 
άπετέλει τμήμα προ τήςΊ6ης Αυγούστου, I960. 

Κεφ. Ι *>α. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφβ'φ τής Kirapcomffc ΑημοκροττΙας, £ν Λβυκωσίφ. 


